Formas práticas de
integrar a nutrição e a água,
o saneamento e a higiene
Raoly e a filha, Natasha, no novo ponto
de água na sua aldeia na comunidade
de Belavabary, Madagáscar.
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Investir na nutrição das crianças é
fundamental para os países cultivarem
o capital humano necessário para o
desenvolvimento social e económico. As
melhorias nos serviços de água, saneamento
e higiene (WASH) são vitais para o sucesso
de tais investimentos. O estudo que
realizámos no Camboja, na Etiópia e em
Madagáscar1 revela oportunidades e formas
de aliar os serviços WASH aos esforços de
nutrição para melhor combater a subnutrição.
Este documento baseia-se nos exemplos
destes três países a fim de inspirar outros
governos e parceiros de desenvolvimento para
que tomem medidas práticas para estabelecer
uma abordagem integrada e multissectorial
entre políticas, programas e financiamento.

Medidas práticas para integrar a nutrição e os serviços WASH
Não existe nenhuma solução milagrosa parar criar uma
abordagem multissectorial e as abordagens devem ser
específicas ao contexto. As nossas entrevistas no Camboja,
na Etiópia e em Madagáscar, em conjunto com estudos
e a experiência do Banco Mundial, USAID, Acção Contra
a Fome e outros2,3,4, destacam pontos de entrada comuns
para que os governos e parceiros de desenvolvimento
tomem medidas integradas de WASH–nutrição:
Canalizar as intervenções WASH para pontos críticos
de ubnutrição (também conhecidos como convergência
ou co-localização), com base na recolha sistemática
de dados localizados.
 romover comportamentos básicos de higiene
P
integrados nas intervenções de nutrição. Entre os
comportamentos básicos contam-se os seguintes:
lavar as mãos em momentos-chave; tratamento
e armazenamento seguros de alimentos e água;
preparação e confecção higiénicas de alimentos;
criação de espaços recreativos seguros que separem
os animais e respectivas fezes das crianças;
e eliminação segura de fezes de crianças.

Dar prioridade às mães, recém-nascidos e crianças
pequenas enquanto alvo de intervenções WASH,
reconhecendo que uma elevada cobertura da
comunidade, especialmente no que se refere
ao saneamento, é fundamental para reduzir a
contaminação de todo o ambiente.
Oferecer um pacote mínimo integrado de serviços de
saúde, nutrição e WASH e enviar mensagens e reforçar
a capacidade e os recursos das plataformas de
prestação de serviços e trabalhadores da linha da
frente, como profissionais de saúde comunitários.
Garantir a realização de reuniões de coordenação
regulares a nível vertical e horizontal entre partes
interessadas do sector de WASH e da nutrição
(legisladores, doadores, ONG) dos níveis local
ao nacional.
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Caminhos para o sucesso
Liderança
Garanta a liderança ao mais alto nível – do
primeiro-ministro ou do presidente – para
impulsionar a coordenação interministerial
e levar os ministérios competentes a prestarem
contas pela integração dos serviços WASH e
da nutrição.
A variedade de causas que provocam a subnutrição
exige uma forte coordenação interministerial e
responsabilização. No Camboja e em Madagáscar, o
posicionamento da nutrição como questão prioritária
liderado por um responsável de topo do governo
contribuiu para acelerar os progressos.
No Camboja, a integração dos serviços WASH–nutrição
é liderada por um grupo de trabalho intergovernamental
de alto nível, presidido pelo Director do Gabinete do
Vice-Primeiro-Ministro, sendo o próprio Vice-Primeiro-Ministro um forte defensor da necessidade de acção
multissectorial. O Governo da Etiópia decidiu estabelecer
um organismo semelhante de alto nível, supraministerial,
o Organismo Nacional de Coordenação da Nutrição.
Coordena 13 ministérios para melhorar a colaboração
e a responsabilidade pela nutrição.

Políticas
Em primeiro lugar, garanta que os planos de
desenvolvimento nacionais e regionais seguem
uma abordagem multissectorial para a integração
da nutrição e das intervenções WASH, com
o objectivo de melhorar a nutrição infantil.
Em segundo lugar, assegure que as políticas
específicas para a nutrição e os serviços WASH
estão coordenadas e se relacionam entre si.
As políticas nacionais de nutrição devem conter
prioridades sensíveis à nutrição claras, incluindo
intervenções WASH, com ministérios da tutela
identificados, orçamento suficiente e objectivos
e indicadores. Os planos nacionais de WASH não
devem concentrar-se somente nos números de acesso,
integrando o reconhecimento e a monitorização do
impacto dos serviços WASH na redução da subnutrição.
Devem também contribuir para os objectivos e
indicadores do plano de nutrição.

Em Madagáscar, os serviços WASH foram incorporados
como eixo estratégico no Plano Nacional de Nutrição,
com intervenções bem definidas e abrangentes, e
complementados por um plano operacional e um plano
de monitorização e avaliação. Na Etiópia, a segunda
fase do Programa Nacional Um Serviço WASH oferece a
oportunidade de incluir indicadores de saúde ou nutrição
em lugar de se centrar somente na cobertura dos serviços
WASH, com o crescente envolvimento do Ministério
da Saúde.

Financiamento e sistemas
de governo robustos
Planos nacionais de WASH e nutrição financiados
a 100%, com estratégias de financiamento
claramente definidas entre ministérios que
contribuem para uma melhor coordenação.
É necessário um maior financiamento nacional e
internacional para apoiar os sistemas governamentais
e assegurar que as intervenções WASH podem ser
alinhadas com objectivos de nutrição.
No Camboja, a Conferência Nacional de WASH e Nutrição
de 2018, organizada pelo Vice-Primeiro-Ministro, apelou
a um plano de acção estratégico para impulsionar os
progressos em WASH–nutrição. Foi fundamental a
solicitação, ao Ministério da Economia e das Finanças,
para que ajudasse a desenvolver o plano de acção
estratégico e definisse com os ministérios competentes o
orçamento para a prestação do serviço, dando prioridade
a localizações críticas. O investimento por parte de
agências doadoras no Camboja, alinhado com os planos
do Governo, tem apoiado projectos-piloto de abordagens
multissectoriais e de geração de dados. O apoio dos
doadores continuará a ser crucial para permitir que o
Governo conclua o levantamento à escala nacional de
pontos críticos de subnutrição e que amplie as
intervenções. Na Etiópia, programas da linha da frente
liderados pelo Governo, como os que abrangem
profissionais de saúde comunitários e trabalhadores
agrícolas comunitários, oferecem importantes
plataformas ao nível comunitário para o envio de
mensagens conjuntas sobre WASH e nutrição. Contudo,
na ausência de financiamento para aumentar a
capacidade, estes profissionais da linha da frente ficam
gravemente sobrecarregados e carentes de recursos,
apresentando uma elevada rotatividade.
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Dados

		

Partilha de conhecimentos

Os governos e os doadores devem dar prioridade
a investimentos em sistemas de dados que
permitam a eficácia da orientação e definição
de prioridades e a fiabilidade da monitorização.
Estes sistemas devem centrar-se na geração de dados
actualizados e localizados sobre pontos críticos de
subnutrição, baseando-se em inquéritos existentes
sempre que possível. Além disso, a partilha regular
de dados entre os ministérios competentes responsáveis
pela nutrição e serviços WASH permitirá uma melhor
orientação das intervenções dirigidas a estes
pontos críticos.
No Camboja e na Etiópia, o nosso estudo identificou
acções insuficientes de recolha e partilha de dados
entre os níveis local e nacional e entre os ministérios
competentes como um obstáculo significativo à
monitorização. Sem dados localizados, fiáveis e
actualizados sobre o atraso no crescimento e a
desnutrição, não é possível monitorizar os progressos
dos planos nacionais multissectoriais de nutrição.

Coordenação subnacional
Replique mecanismos nacionais de coordenação
robustos ao nível subnacional, garantindo uma
responsabilização em toda a linha.
Os governos nacionais e os doadores devem investir no
reforço de capacidades das autoridades subnacionais
e na criação de incentivos para que estas planeiem,
implementem e monitorizem em conjunto abordagens
integradas de WASH–nutrição.
Em Madagáscar, foram criados 22 gabinetes regionais
de nutrição para monitorizar a implementação do
Plano Nacional de Nutrição. Estes gabinetes poderiam
ser reforçados para facilitar o planeamento e a
implementação conjuntos de intervenções de WASH
e nutrição. No Camboja, o Conselho para a Agricultura
e Desenvolvimento Rural do Governo apelou aos
governadores provinciais e distritais para que
desempenhassem um papel de congregação mais forte
entre os agentes da nutrição e dos serviços WASH.
O documento resultante da conferência nacional sobre
WASH e nutrição liderada pelo Governo, realizada em
Dezembro de 2018, apela aos departamentos provinciais
e gabinetes distritais dos ministérios competentes, como
o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento
Rural, para que reforcem a coordenação entre si e com
os seus respectivos ministérios nacionais.

As autoridades locais, as OSC, as ONG e os
doadores devem dar prioridade à documentação
e partilha de conhecimentos e experiências de
projectos integrados de WASH–nutrição, a fim
de ajudar os governos a adoptar e ampliar
modelos que reconhecidamente funcionam.
Os conhecimentos têm de ser partilhados aos níveis
local, subnacional, nacional e internacional. Entre as
formas de o fazer contam-se a partilha de ensinamentos
retirados de projectos de WASH–nutrição em reuniões
regulares sobre nutrição aos níveis nacional e
subnacional e em análises sectoriais conjuntas. Ao nível
internacional, os ensinamentos poderiam ser partilhados
enquanto parte da colaboração em curso entre o
Movimento Scaling Up Nutrition (SUN) e a Parceria
Sanitation and Water for All (SWA).
Na Etiópia, o subgrupo de WASH da Aliança da Sociedade
Civil do SUN constitui um fórum útil para partilhar
experiências de integração e debater barreiras ao
progresso. Em Madagáscar, o Gabinete Nacional de
Nutrição e várias ONG procuraram documentar e partilhar
ensinamentos retirados de modelos como a “aldeia da
nutrição” em Masindray, que integra serviços WASH,
nutrição, saúde, educação e meios de subsistência num
só programa coordenando diferentes partes interessadas.

Responsabilização
Garanta a transparência e a responsabilização –
são fundamentais para impulsionar abordagens
multissectoriais.
Os papéis e as responsabilidades entre sectores
e partes interessadas que trabalham nos serviços
WASH e na nutrição devem ser claramente definidos
e medições comuns do sucesso estabelecidas. Devem
ser comunicadas novas abordagens multissectoriais de
forma clara e aberta aos cidadãos a fim de demonstrar os
benefícios a longo prazo que se pretendem. A sociedade
civil e as ONG devem estar aptas a contribuir para a
abordagem intergovernamental em todas as fases, desde
o início do plano multissectorial à monitorização das
dotações orçamentais e até à avaliação do seu progresso.
Em Madagáscar, plataformas activas da sociedade civil,
como a aliança da sociedade civil do SUN, estão em
coordenação com a plataforma do sector WASH para
promover abordagens multissectoriais e levar o Governo
a prestar contas pelos progressos realizados no âmbito
do Plano Nacional de Nutrição e pelas obrigações mais
vastas relacionadas com o alcance dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável até 2030.
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Crianças deliciam-se com
papas de aveia no Centro
de Desenvolvimento
da Primeira Infância
Ntondoko, em Zomba,
Malawi

O mau saneamento é o segundo principal factor de risco do atraso
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no crescimento a nível mundial
Este documento é o resultado da colaboração entre
a Acção Contra a Fome e a WaterAid, para apoio do
Movimento Scaling Up Nutrition (SUN) e da Parceria
Sanitation and Water for All (SWA) nos serviços WASH e
na nutrição. É publicado em conjunto com três estudos
de caso de países com base em entrevistas com partes
interessadas no Camboja, Etiópia e Madagáscar, visando
documentar sucessos, desafios, oportunidades e
recomendações para uma maior coordenação entre
os serviços WASH e a nutrição.
Estamos profundamente gratos à WaterAid e às equipas
nacionais da Acção Contra a Fome no Camboja, na
Etiópia e em Madagáscar por facilitarem o estudo e a
todas as partes interessadas pelo tempo que dedicaram
às entrevistas.
Citar como: WaterAid e Acção Contra a Fome (2019).
Formas práticas de integrar a nutrição e a água, o
saneamento e a higiene. Disponível em washmatters.
wateraid.org/practical-pathways-nutrition-wash
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Saiba como Madagáscar,
o Camboja e a Etiópia
estão a integrar os serviços
WASH e a nutrição em
washmatters.wateraid.org/
practical-pathwaysnutrition-wash

A WaterAid é uma organização
internacional sem fins lucrativos
determinada a fazer da água limpa,
das latrinas decentes e da boa higiene
algo normal para toda a gente, em
todo o lado, no prazo de uma geração.
A Acção Contra a Fome é uma
organização humanitária global
que realiza acções decisivas contra
as causas e efeitos da fome.
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